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Cancelas do pedágio serão 
abertas no final do mês 

As atuais concessões de pedágio terminam no próximo dia 27, e o leilão dos novos pedágios está previsto para 
o final de 2022. Com isso, a partir do final do mês, as cancelas ficarão abertas e a cobrança suspensa. (Página 3) 

efintu os mandos da final da Copa do Brasil entre Athletico e Atlético-MG na tarde de ontem. O sorteio, realizado na sede da entidade, 
únou que a finalissima vai acontecer na casa do Furacão. Os dois jogos acontecem nos dias 12 e 15 de dezembro. (Página & 

PANDEMIA | 

Saúde libera 
público em 
eventos, bares 
e restaurantes 
Após 121 dias de bandeira amarela, os curitibanos 
poderão ter por pelo menos os próximos 15 
dias uma rotina mais próxima ao período pré- 
pandêmico. Com o novo de ritiba reduz 

jo, mantendo 
a. (Página 5) 

. 

Ex-vereador de Araucária é 
condenado a 28 anos de prisão 
E (Página 10) 

Coxa terá 
retorno 
deval contra 
o Náutico 

(Página) 

CBF propõe 
início dos 
estaduais CBF . 
em janeiro neu (ZE 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“A verdadeira 

felicidade vem 
da alegria de 

atos bem feitos, 
do sabor de criar 

coisas renovadas.” 
Antoine de 

Saint-Exupéry 

As pesquisas eleito- 
rais apontam uma po- 
larização entre o pre- 
sidente Bolsonaro e o 
ex-presidente Lula. Os 
nomes cogitados para a 
terceira via ainda apare- 
cem com números tími- 

dos, que não chegam a 
ameaçar as duas forças 
mais conhecidas. Mas é 

justamente esse o pon- 
s sondagens repro- 

duzem, por enquanto, 
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E 
Muito tempo 
para a eleição 

o grau de conhecimen- 
to dos pré-candidatos 
para o público em geral. 
Nesse caso, presidente 
e ex-presidente obvia- 
mente levam vantagem. 

Mas é preciso lem- 
brar que muita coisa vai 
acontecer até 2022. As 

questões econômicas e 
ais estão em ebuli- 

ção no país e nada im- 
pede que algum outro 
pré-candidato apareça 

so 

com alguma “novid 
de” capaz de viabilizar 
a dita terceira via. 

medida em que se 
aproximar a data da vo- 
tação e as candidaturas 
forem oficializadas pelos 
partidos, o cenário po- 
derá ser muito diferente 
do que se apresenta hoje. 
Portanto, é muito precip 
tado dizer que Bolsonaro 
ou Lula será o próximo 
presidente do Brasil. E 
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VANDER 

IMAGEM DO DIA 

Um par de filhotes de leão 
foi flagrado logo no Início 
do hã de onte 
pelo fotógrafo Brendon 
Thorne, passeando em um 
dos recintos do Zoológico 
de Sydney, na Aust 
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Zenfone 8 e 8 Flip chegam ao 
Brasil com preço “salgado” 
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A ASUS lançou ontem 
o Zenfone 8 e o Zen! 
ne 8 Flip no Brasil. Com 
o slogan “Grande no de- 
sempenho, compacto no 
tamanho”, a empresa pro- 
mete entregar um celular 
que — realmente — caiba 
no bolso, mas com potên- 
cia. Os modelos têm como 
grande destaque o uso do 
Snapdragon 888, o chip 
top de linha da Qualcomm 
em 2021, e chegam ao país 
por um valor “salgado” 
para o bolso. 

O modelo mais básico 

conta com tela AMOLED 
de5,9 polegadas Full HD+ e 
vem equipado com o pode- 
roso Qualcomm Snapdra- 
gon 888, com & GB de RAM 

GB de armazenamento 
terno. O preço sugerido é 
de R$3.999,00. Jáo Zenfone 
8 Flip tem o mesmo proces 
sador, tela de 6,67 poleg: 
das, 8 GB de RAM e 256 GB 
de armazenamento inter- 
no, com possibilidade de 
expansão via microSD, Nas 
lojas brasileiras, o modelo 
deve custar R$ 4.949,00. 

Editor chefe- Renato Barroso (reg 940/MTB/PR) 

EE one Sines 
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Precisando 
conversar? 

Serviço de escuta 
eacolhimento- 
Telepaz 

Atendimento 
telefônico com 
psicólogos 

3350-8500 
Atendimento 
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Atendimento aos. 
funcionários públicos. 
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| O Paraná deverá ficar sem 
brança de pedágio por 

Cancelas do pedágio serão 
abertas no final deste mês 
Contratos das concessionárias terminam no dia 27 

A Agência Nacional de . cesso. As atuais concessões — fa, com desconto limitado a O modelo prevê que as 
sportes Terrestres terminam no próximo dia 17% e cobrança de outorga empresas terão que fazer 

(ANTT) aprovou hoje o 27, e 0 leilão dos novos pe- a ser paga pelas e um aporte financeiro de 
relatório final da audiên- dágios está previsto para Após críticas ge valor proporcional ao des- 
cia pública sobre as novas o final de 2022. Com isso, - das de lideranças políticas . conto concedido. Serão três 
concessões de pedágio no a partir do final do mês, as e empresariais paranaen- . níveis de aporte: R$ 15 mi 
Paraná. A proposta ago-cancelas ficarão abertas e a ses, o governador Rat lhões por ponto porcentual 

segue para o Ministério cobrança suspensa até que Júnior (PSD) conseguiu até 10%; R$ 60 milhões até 
da Infraestrutura que deve . as novas concessões sejam . convencer 0 presidente Jair 17%, e R$ 150 milhões após 

17%. Para um desconto de concluídas, 
A proposta or 

encaminhá-la ao Tribu 
de Contas da União (TCU), 

Bolsonaro (sem partido) a 
al do mudar 0 projeto e ac 17%, por exemplo, a empre- 

encarregado de analisar e - Ministério da Infraestrutura — leilão por menor tarifa, sem — sa terá que depositar R$ 
dar 0 aval final para o pro. previaleilão por lhões. E 

EO OEA OE OO OE O 

da de quinta-feira (4), a 
nara dos Deputados 

aprovou, em. primeiro 
tumo, o texto-base da 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos 
Precatórios por 312 votos 
a 144 contrários. 

Contrário ao texto, o 

deputado federal Bohn 
Gass (PT-RS) afirmou que 
a PEC excede 0 teto de 
gastos e trata-se de uma 
manobra eleitoreira do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Membros 

ação da PEC abriria 
no orçamento para a 

criação do novo programa so- 
cial, Auxílio Brasil, que substi 
tuío Bolsa Família. 

Já para o deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), líder do go 
vemo na Câmara, à PEC tem 
compromisso com o teto de 
gastos. “Essa é a PEC do Aux 
lio Brasil. Não entendo como a 
esquerda vota contra um pro- 
grama desse, vota contra pen. 
sando em eleição. O pobre não 
pode ser penalizado por isso 
disse. E 

Ricardo Barros defendeu a aprovação 
da PEC pela Câmara 

Paulo Eduardo Martins defende o teto de gastos 
A Proposta de 

Emenda à Constitu 
ção que permite qu 
o governo parcele o 
pagamento de pre- 
catórios e fure o teto 
de gastos, deve ir à 

a votação no 
da Câmara. 

À chamada PEC dos 
precatórios foi apro- 
vada em primeiro 
turno, por 312 votos 
a 144, na madrugada 
de quinta-feira. 

Apesar de ser da 

fiança sobre nosso 
país, o que desvalo. 
riza a moeda e eleva 
preços. Mantive a 
mesma posição que 
tive em 2016, justifi- 
ca o parlamentar. 

“A situação é deli- 
cada e, para contor- 
ná-la é preciso uma 
forte mensagem de 
austeridade — fiscal, 
goste você disso ou 

O outro cami 

nho é o buraco ne- 
gro”. 8 

base de apoio ao 
presidente Jair Bol- 
sonaro, o deputado 
Paulo Eduardo Mar 
tins (PSC-PR), votou 
contra, mantendo 
-se coerente 
discurso de r 

ao seu 

assim como fez em 
2016. “Por mai 

consideráveis, 
entendo que o cami- 
nho escolhido pode 
trazer mais descon- 

jam 

Dallagnol deixa o 
Ministério Público e 
pode disputar eleição 

Ex-coordenador da 
operação Lava Jato, 
o procurador Deltan 
Dallagnol anunciou on- 
tem que está deixando o 
Ministério Público Fede- 

ral depois de 18 anos de 
carreira no órgão. E n ví- 

Moro ao Podemos, mar- 

cada para o próximo di 
10, como potencial pré 
-candidato à Presidência 
da República. 

deo divulgado nas redes No vídeo, Dall 
sociais, Dallagnol alega afirma que a Lava 
que nos últimos anos, conseguiu 
houveram muitos “re- no Brasil”, com a recupe 
trocessos” no combate ração de “bilhões 
à corrupção, e diz acre- viados dos cofres públi- 
ditar que poderá *con- 
tribuir” 1 
fora do MPE O anúncio 

cos e a punição daqui 
que nos roubam há dé 
adas”, E 

is com o País 

> 
a 

+ - 
: 

DR o sgnsricia tara carros aos 

Notas políticas 
Cidadão Honorário 
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
recebeu ontem o título de Cidadão Hono- 
rário de Santo Antônio da Platina. A ini- 
ciativa é do vereador Luciano de Almeida 
Moraes, o Vermelho (PTB). “Tenho a honra 
de ser um platinense, uma homenagem da 
Câmara de Vereadores, com aprovação do 
prefeito Professor Zezão”, disse o deputado 
Romanelli. 

Apoio de militares 
Na sua movimentação no xadrez político de 
2022, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro 
pretende ampliar sua aproximação com os 
militares. Ele já começou a convidar gene- 
rais para a cerimônia de sua filiação ao Po- 
demos, no próximo dia 10. Um dos convi- 
dados é o general Carlos Alberto dos Santos 
Cruz, que foi ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência. 

Candidato do Novo 
O pré-candidato do Novo à Presidência da 
República, Luiz Felipe d'Avila, participa de 
reunião com empresários na Associação 
Comercial do Paraná, em Curitiba, na quar- 
ta-feira da semana que vem (10). À progra- 
mação do empresário e cientista político 
na cidade também prevê encontro com fi- 
liados à legenda e apoiadores. 

PCP pra er ee 
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DivlgaçãolSesp 
Brasileiros 

só abastecem 

15 litros na 
Argentina 

Postos de combus- 
tíveis de Porto Iguaçu, 
na Argentina, estão Ii 
mitando a quantidade 
de abastecimento nas 
bombas para estrangei- 
ros. A medida foi adota- 
da após muitos brasilei- 
ros começarem a cruzar 
À fronteira pela Ponte 
'ancredo Neves em Foz 

do Iguaçu, no Oeste do 
Paraná. Segundo os con- 
sumidores, o abasteci- 
mento no país vizinho é 
atrativo porque a gasoli- 
na tem sido encontrada 
pela metade do preço 
praticado no Brasil 

Com a alta demanda 
brasileiros e para- 

guaios, alguns postos 
icaram  desabastecidos 
no município. Por isso, a 

de 

Operação Hórus 

A Polícia Civil do Pa- 
raná (PCPR) e a Polícia 

Federal apreenderam 
mais de uma tone- 
lada de maconha na 
madrugada de ontem 
numa propriedade ru- 
ral em Santa Helena, 
região Oeste do Para- 
ná, na fronteira com o 
Paraguai. A droga, de 
origem paraguaia, es- 
tava sendo transporta- 
da em um veículo. 

Após investigações 
da PF a PCPR apoiou 
a operação com um 

helicóptero que se 
deslocou até a região, 
encontrando uma 
lancha saindo de um 
braço do Lago de Itai- 
pu, do lado brasileiro 
parao lado paraguaio. 
A partir disso foi loca- 
lizado um veículo na 
região rural, carrega- 
do com diversos far- 
dos da droga. O ma- 
terial aprendido foi 
encaminhado à Polí- 
cia Federal de Guaíra 
para os procedimen- 
tos cabíveis. E 

Divulgação/PCM, 

PE Resposta da PM envolveu complexa operação de inteligência e resultou 
AM na apreensão de armas de grosso calibre, munições, explosivos e coletes balísticos 

PM frustra roubo a 
bancos, bandidos 
reagem e 6 morrem 

assalto em Três 
dc estava monitorado 

A Polícia Militar dovias que dão acesso também morreu. Pelo 
frustrou uma tenta- ao município e em se- menos um deles estava 

Argentina estabeleceu a 
cota de 15 litros de com- 
bustível para veículos 
estrangeiros que abaste- 
cem em Puerto Iguazu, 
cidade de 80 mil habi 
tantes. Em alguns dos 
postos procurados pelos 
brasileiros, o litro da 
solina super, que cor- 
responde à aditivada no 

il, custava ontem R$ 
3,20, Em Foz do Iguaçu, 
o preço médio do litro 
pntem era de R$ 6,27. 

Governador confirma pacote 
de investimentos em Cianorte 

Droga foi localizada dentro de um 
O ,eícuio estacionado em área de mata 

O governador Rati- 
nho Junior confirmou 
ontem uma série de in- 
vestimentos para Cia- 
norte, na região Noro- 
ste. O maior volume 

de recursos será desti- 
nado para a habitação 
popular, além de equi- 
pamentos para a manu 
tenção urbana. Durante 
evento na Associação 
omercial e 

rial de Cianorte (Acic), 
ele assinou um proto- 
colo de intenções com a 
construtora Pacaembu 
para a construção de 
389 novas moradias no 
município. A parceria 
integra o programa Casa 
Fácil, que prevê que o 
Governo do Estado dê 
subsídios de R$ 15 mil 
por imóvel para custeio 
do valor de entrada a fa- 

PRE PEDRO OTA 

PD Basinho junior fezo anúncio durante evento 
MMA na Associação Comercial e Empresarial de Cianorte 

tamos falando do maior 
programa de habitação 
do País. Serão 30 mil 
casas para todas as re- 
giões do Paraná. E para 
aquelas pessoas que 
não têm condições de 
dar a entrada, é o Esta- 
do que vai pagar”, afir- 
mou o governador. & 

mílias com renda de até 
três salários mínimos. 

Além disso, a Com- 
panhia de Habitação do 
Paraná (Cohapar) pres- 
tará suporte técnico à 
obra. Copel e Sanepar 
ficam encarregadas dos 
serviços de energia elé- 
trica e saneamento. “Es- 

tiva de roubo a duas 
agências bancárias na 
cidade de Três Barras 
do Paraná, Oeste do 
Estado, na madrugada 
de ontem. A respost 
rápida envolveu uma 
complexa operação de 
inteligência que con- 
tou com unidades da 
região e de Curitiba 

O grupo criminoso 
chegou à cidade du- 
rante a madrugada, 
bloqueou todas as ro- 

guida iniciou, simulta- 
neamente, os ataques. 
No entanto, equipes 
policiais que já esta 
vam na região sabiam 
dos planos do grupo, 
reagiram e houve con 
fronto armado, frus 
trando o ataque. Cin- 
co homens reagiram 
à abordagem da PM e 
morreram no confron- 
to. Um sexto integrante 
foi ferido e encaminha- 
do a um hospital, mas 

com explosivos no pró: 
prio corpo, material 
que também foi encon- 
trado nos veículos. 

Foram — apreendidas 
sete armas de grosso 
calibre (tres fuzis, sendo 
dois 5,56 e um AK-47, 
duas armas de calibre 
12 e duas pistolas), co: 
letes balísticos, diversos 
carregadores munic 
dos e um carregado: 
caracol com capacidade 
para 100 munições. E 

RODEADA COLAR 

Peer T 
Visitas presenciais 
voltam neste sábado 

As visitas presenci 
nas unidades prision: 
do Paraná — suspensas 
desde março de 2020 devi- 
do à pandemia retornam 
a partir de amanhã, de for- 
ma gradual e com agenda- 
mento prévio. O preso e o 
familiar que for visitá-lo 
deverão estar com o ciclo 
completo da vacinação e 
seguir as medidas sani 
rias estipuladas pelo De- 
partamento Penitenciário 
do Paraná (Depen). Neste 
momento, ainda não es- 
tão liberadas as visitas nas 
Cadeias Públicas. 

“Sabemos dos anseios 
dos familiares, porém, 
nesses últimos meses, 
buscamos priorizar a 
saúde dos integrantes 

| 

Divulgação Sp 

Retomada será feita de forma gradativa 
ABR en tocas as unidades prisionais do Estado 
do sistema prisional, dos 
próprios presos e seus fa- 
miliares, Assim que a vaci 
nação foi avançando, ini- 
ciamos um planejamento 
estratégico para retomada 

dos encontros  presen- 
ciais, que neste momento 
ainda são de forma grada- 
tiva”, explicou o secretário 
da Segurança Pública, Ro- 



Cidade 

Saúde libera público em 

eventos, bares e restaurantes 

Após 121 dias de ban- 
deira amarela (a mais 
branda entre os trí 
veis de alerta da cidade), 
os curitibanos poderão 
ter por pelo menos os 
próximos 15 dias uma 
rotina mais pró 
período pré-pandêmico. 
Com o Decreto Munici- 

pal 1.850, publicado nesta 
quinta-feira (4/11), Curi- 
tiba reduz ao mínimo as 
restrições de circulação, 
mantendo a obrigatorie- 
dade do uso da máscara. 

O novo decreto passa a 
vigorar a partir da publica- 
ção e tem validade até 18 
de novembro. As fexibili- 
zações que o documento 

itoriza foram definidas 
partir da análise epide- 

miológica dos indicadores 
da pandemia de covid-19. 

A melhora contínua 
desses dados ao longo 
do período da bandeira 

né- 

ima ao 

amarela, iniciada em 7 de 
julho, contribui a retoma. 
da econômica da cidade, 
com a manutenção dos 
protocolos e medidas pre: 
ventivas. (Veja abaixo nes: 

BRR à circutação co público estão liberados, mas com uso de máscara 
te texto o cenário com os. corrobora para testarmos, 
índices atuais.) nos próximos 15 dias, es- 

“São quatro meses “sas fexibilizações”, expli 
em que os números da couasecretária municipal 
covid-19 estão em uma da saúde, Márcia Huçu 
queda consistente, o que lak M 

DEODORO OEA DOOR RREO 

iG 

+ 
E A taxa de ocupação dos leitos de 

| urina cidade está em 47% 

Curitiba des 
12 leitos par 

A Secretaria da Saúde 
a desativou nes- 

ta quinta-feira 12 leitos 
de UTI Covid do Hospital 
do Trabalhador. A taxa de 

pação dos 165 lei 
de UTISUS exclusivos está 
em 47%. Restam 88 leit 

livres. Dos 152 leitos de 
enfermarias SUS covid-19 
está em 42%. Há 88 leitos 
vagos. 

O boletim registrou 89 
novos casos de covid-19 e 
dois óbitos de moradores 
da cidade. Até o momento 
foram contabilizadas 7.752 

ativa mais 
a Covid-19 

mortes na cidade provoca- 
das pela doença neste pe: 
ríodo de pandemia. 

Com os novos casos 

confirmados, 296.929 

moradores de Curitiba 
testaram positivo para a 
covid-19 desde o início 
da pandemia, dos quais 
287.482 estão liberados do 

isolamento e sem sinto- 
mas da doen O 1.695 

casos ativos na cidade, 
correspondentes ao nú- 
mero de pessoas com po- 
tencial de transmissão do 
vírus. 

Nesta 28 de novembro: Voo de 
(5/11), às 10h, começa Balão da Ademicon no 
o agendamento para o Jardim Botânico; Auto 
público acompanhar as de 

Público; Natal da Gra- 
tiba — Luz dos Pinhais tidão Copel Telecom no 
2021. O agendamento Parque Barigui; Natal 
será feito pelo site natal. Ebanx na Praça Santos 
curitiba.pr.gov.br/. Andrade; Vila de Natal 

Neste primeiro lote, Electrolux no Mercado 
serão liberadas para o Municipal; e Natal do 
agendamento as atra- Restaurante da Família 
ções do período de 18 e Madalosso. 

E A prefcisura preparou diversas 
atrações de Natal para este ano 

Representantes de Curitiba e DEE ptoião 

Prefeitura estuda 

triarticulado elétrico 

no Leste-Oeste 
O SRT (Super Rapid 

Transit), veículo triar 

ticulado elétrico com 

36 metros de compri- 
mento e capacidade 
para transportar 320 
passageiros, foi apre- 
sentado nesta quinta- 
feira (4/11) à equipe 
técnica de mobilidade 
e transporte do Insti- 
tuto de Pesquisa e Pla- 
nejamento Urbano de 
Curitiba (Ippuc), como 
opção de estudo para o 
eixo Leste-Oeste. 

A apresentação foi 

feita, a partir de Xangai, 
por representantes da 
empresa chinesa CRRC 
Corporation Limited, 
fabricante dos veículos, 
em reunião por video- 
conferência com a par- 
ticipação do presidente 
do Ippuc, Luiz Fernan- 
do Jamur; do diretor de 
Transportes da Urbs, 
Aldemar Martins Neto; 
de técnicos do New De- 
velopment Bank (NDB), 
organismo financiador 
do projeto do corredor 
Leste-Oeste, E 

A Unidade de Saúde do Tatuquara eae onionamento atos 
Greca entrega 
reforma em unidade 
do Tatuquara 

O prefeito Rafael Greca 
entregou nesta quinta- 
-feira (4/11) o prédio re- 
formado da Unidade de 
Saúde Moradias da Or- 
dem, no Tatuquara, inau- 
gurada por ele há 25 anos, 
em sua primeira gestão 
na Prefeitura. A unidade 
reabre para atendimento 
ao público nesta sexta 
-feira (5/11). Até então, 
os moradores da região 
—cerca de 16 mil pessoas 
— poderiam ser atendidos 
nas unidades de saúde 
Pompeia e Santa Rita. 

“Curitiba é uma cida 
de de justiça social, para 
quem mais. precisa, « 
aberta a todos. Nós acre- 
ditamos no SUS curiti 
bano”, disse o prefeito 
acompanhado da secr 
tária municipal da Saúde, 
Márcia Huçulak 

A equipe da unidade 
de saúde tem mais de 3 
profissionais. A reforma 
deixa o prédio mais con- 
fortável tanto para quem 
trabalha quanto para 
quem busca atendimen 
10.8 

CERA Eras 



As cinco 
mais do Capitão 

Capitão Hidalgo 

Com a presença de qua- 
se 19 mil torcedores, que 
foram ao Estádio Couto 
Pereira, a incentivar o Co- 
ritiba para cima do time 
do Operário/Ponta Grossa, 
num momento de protoco- 

no braço de seu jogador, 
Campaz, Por enquanto vai 
sobrevivendo com jogos 
a serem disputados, mas, 
os marcados em casa, en- 
tende- se que perdeá todos 
os mandos pelo problema 

los e mais protocolos com havido após o jogo contra o 
a atenção ao problema da — Palmeiras, quando a torci- 
vacinação! Covid 19, foi o dainvadiuo gramado. 
que bastou para empur- 
rar 0 verdão paranaense à 
mais uma vitória. Resul- 
tado de 3x1, com gols de 
Castan, Waguininho e Leo 
Gamalho, todos na etapa 
complementar, e com isso 
presumi-se que 0 Coxa es- 
tará, em 2022, na Primeira 
Divisão do Fuebol Brasilei- 

Ao transmistir o jogo, 
Coritiba x Operário, nessa 
última quarta feira, o nú- 
mero conquistado através 
do digital WEB da Rádio 
CWB NEWS, foi espetacu- 
lar mostrado pelo Simples. 
Cast, com 196.822 . Para- 
benizo os companheiros, 

ro. Jarbas Duarte e Walter Cor- 
reja, que estiveram ao meu 

Outra equipe e quem. lado contando o retorno do 
vem nos calcanhares do CowaaSérieA. 

Carioca, que, também, ven- 
ceu o jogo contra o Con- 
fiança (1x0) estando atrás. 
em segundo lugar com 2 
pontos a menos, põe fogo 
no barraco quanto ao título 
dessa Série B, Na sequên- 
cia vendo o calendário dos. 
jogos as sáidas do Coritiba 
contra o Naútico e o Goiás 
serão partidas. complica- 
das, Depois, dois em casa, 
CSA e Brasil de Pelotas, 
encerrando a 38º rodada 
jogando fora contra a Pon- 
te Preta. 

O Furacão pegará um 
das boas equipes dessa 
temporada, RBull Bra- 
gantino, nesse poximo do- 
mingo, em Bragança, jogo 
valendo Brasileirão/2021. 
Não esquecendo que as 
duas equipes estarão “pele- 
ando” em dois jogos valen- 
do s Sul-Americana. 

ILembe-se que: O me- 
lhordavida é sua história 

Acomaicação na web o Bos 

Mesmo jogando bem, o 
Grêmio perdeu para o Galo 
Mineiro, em 2x1, penaliza- 
do com uma bola tocando 

idnaldo Rodrigues, presidente interino 
da CBF, dirigiu o encontro 

CBF propõe início de 
estaduais em janeiro 

Em reunião nesta quin-— federações estaduais e re- 
ta-feira, a CBE apresentou a. presentantes de 40 clubes - 
proposta de calendário para 20 da Série A e 20 da Série B. 
federações estaduais e clu- 
bes para o ano de 2022, Os 
estaduais têm data de início 
em 26 de janeiro, O Brasilei- 
ro da Série À começa dia 10 
de abril, o da Série Bdia 9 de 
abril, com términos em 13 
5 de novembro, respectiva- 
mente. ACopa do Brasil será 
disputada entre 23 de feve- 
reiro e 19 de outubro. 

O encontro teve parti 
pação de 27 presidentes de 

A reunião foi dirigida 

gues, com o diretor de com- 
petições, Manoel Flores, 
além de outros dirigentes 
da CBE O Flamengo, repre- 
sentado por Luiz Eduardo 
Baptista, fez proposta de an- 
tecipação do calendário em 
uma semana e meia, com 
início dos estaduais em 15 
de janeiro. 

Editora formal do Orihus 

Decisão da Copa do 
Brasil será na Baixada 
Sorteio definiu a ordem dos jogos entre Athletico e Galo 

A CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol) definiu os mandos da final da 
Copa do Brasil entre Athletico e Atlé- 
tico-MG na tarde desta quinta-feira, 
O sorteio, realizado na sede da enti- 
dade, determinou que a finalíssima 
vai acontecer na casa do Furacão, na 
Arena da Baixada, em Curitiba. A par- 
tida de ida será no Mineirão, em Belo 
Horizonte. 

As duas finais da Copa do Brasil 
acontecem nos dias 12 e 15 de dezem 
bro e encerram o calendário do fute 
bol nacional em 2021 

O Athletico chegou à final após eli 
minar Avaí, Atlético-GO, Santos e Fla 
mengo. O Furacão é o único invicto 
da atual edição da Copa do Brasil. São 
cinco vitórias e três empates na com 
petição e um aproveitamento de 75% 

O Atlético-MG perdeu uma partida 
até aqui, contra o Bahia, por 2 a 1, nas 

tavas. Em compensação, o líder do 
Brasileiro ganhou os outros sete jogos 
que fez na Copa do Brasil 2021 e regis 
tra um aproveitamento de 87,5%. 8 MES ncico ie src poicráci a copa o se esáio 
BEBO OO AAA LAMA 

Athletico tem 3º pior 
campanha do returno 

O Athletico busca re- 
tomar 0 foco e reagir no 

brando que o empate com 
Flamengo, na terça-feira, 

Campeonato Brasileiro. O não entra nessa conta es 
ão tem a terceira pior pecifica, já que a partidi 

“ampanha do segundo tur- era atrasada do primeirc 
no, desempenho que fez o turno. 
time se aproximar do Z-4 A campanha do Ath 
— são cinco pontos acima 
da zona de rebaixamento. 
O time vem com seis jogos 
sem vencer na Série A. 

Neste returno, o Athleti 
co somou apenas 10 pon 
tos em nove jogos, com 

Coritiba terá retorno | ici tim mn 
de Val contra o tamento de 33,3%. Lem- 

Náutico no sábado 
O volante Val retorna 

de suspensão e fica à 
disposição do Coritiba 
para a partida contra o 
Náutico no sábado, às 
16h15, nos Aflitos, pela 
34º rodada da Série B. 
Ele deve ser titular no 
jogo que pode dar o 
acesso ao Coxa. 

Val cumpriu suspen- 
jo automática e foi 

substituído por Ma- 
theus Sales na vitória 
diante do Operário, na 

letico no segundo turne 
é igual à do Grêmio e su 
pera apenas Juventude « 
Chapecoense (o trio está 
no Z4 neste momento). À 
situação do Euracão é bem 
diferente da do primeirc 
turno, quando estava bri 
gando diretamente pele 
Com 

Leo Gamalho e Rafinha chegaram em 
Recife para o jogo de sábado 

quarta-feira. A tendên- 
cia é de volta natural ao 
meio-campo ao lado de 
Willian Farias. 

O técnico Gustavo 

Morínigo ainda tem 
que definir se mantém 
o restante do time, que 
teve a entrada de Wa- 
guininho para a saída 
do meia Robinho como 
outra novidade. Dessa 
forma, Rafinha atuou 
centralizado no setor 
de criação. E 

O empate com o Flamengo amenizou 
asituação do Furacão 



gruporacom Brasil 

Claro, Vivo e Tim arrematam 
a faixa de 3,5 GHz do 5G 
Winity II Telecom levou a faixa de 700 MHz no leilão 

As operadoras Claro, 
Vivo e Tim arremata- 
ram três lotes na faixa 
de 3,5 GHz, o principal 
do leilão da tecnologia 
móvel 5G, realizado 
ontem pela Agência 
Nacional de Teleco- 
municações (Anatel). 
A Winity Il Telecom 
levou a frequência de 
700 MHz, e como é 
uma empresa ainda 
não detentora de fai 

E Bolsonaro alegou que toca de diretor 
BA pr se deu por-tatia de interlocução” 

Bolsonaro depõe e nega 
interferência na PF 

A Polícia Federal to- xo detonou a crise que 
mou o depoimento do levou à demissão do ex- 
presidente Jair Bolso-. -ministro da Justiça Ser- 
naro no inquérito que gio Moro, em abril do 

xa de radiofrequência, Leilão, que envolve várias faixas de frequência para operação apura uma suposta ano passado. Valeixo é 
o Brasil terá uma nova da tecnologia 5G no país, começou ontem e deve ser concluído hoje tentativa de interferir homem de confiança de 
operadora móvel com politicamente na corpo Moro e foi levado à dir 
abrangência nacional. Os lances vencedores o lote B3. O edital pre- t 
O leilão começou on- na faixa de 3,5 GHz via ainda um quarto ções e aprovadas pelo | liares e aliados de inves- tro. Quando Bolsonaro 
tem e deve terminar só foram: R$ 338 milhões lote na faixa de 3,5 Tribunal de Contas da | tigações. Ao delegado pediu a substituição, 
hoje. Ainda serão ana- (ágio de 5,18%, va- GHz, com abrangên- União (TCU) e pela | Leopoldo Soares Lacer- Moro tentou evitar a tro- 
lisadas as propostas lor acima do mínimo cia nacional, mas não Anatel. O objetivo das | da, da Polícia Federal, ca, mas acabou pedindo 
para as faixas de 2,3 previsto no edital) da houve lance. O direito contrapartidas é sanar | Bolsonaro disse que não - demissão. No dia em que 
GHz e de 26 GHz operadora Claro para de exploração das fai as deficiências de infra- | interferiu na PF e que saiu do governo, Moro 

As frequências têm o lote Bl; R$ 420 mi- xas será de até 20 anos. estrutura, modernizar | trocou o então diretor- relatou que Bolsonaro 
nalidades específicas lhões (ágio de 30,69%) As empresas vence- as tecnologias de redes | -geral, Maurício Valei- tentava interferir politi- 

e em cada faixa as em- da Vivo para o lote B2; doras têm compromis- e massificar o acesso a | xo, no ano passado, por camente na PE Essa de- 
presas dão os lances e R$ 351 milhões (ágio sos de investimento serviços de telecomu- | “falta de interlocuç claração levou à abertu- 
em lotes diferentes. de 9,22%) da TIM para definidos pelo Minis-  nicações do país. E A demissão de Valei- ra do inquérito. E 

EO DOADO 

das Comunica- | ração para blindar fami- ção da PF pelo ex-mini 

VOBLEDODMAMAAVEDABEAASHAHADEGDAAB MAMA MEGEDALEAHA 

PEC dos Precatórios terá E: E: 

votação em 2º turno na terça 

eee 

O presidente da Cá- 
mara, Arthur Lira (PP), 
afirmou ontem que vo- 
tação do segundo turno 
da Proposta de Emenda 
à Constituição dos Pre- 
catórios deve ocorrer na 
próxima terça-feira (9), 
a partir das 9h. A medi- 
da foi aprovada na ma- 
drugada de ontem em 
primeiro turno, com 312 
votos favoráveis e 144 
contrários. A proposta 
define o valor de despe- 
sas anuais com precató- 
rios, 
exclusivamente pela pagamento parcelado assuntos da PEC são cla- 
taxa Selic e muda a for- dos precatórios. O pre-. ros, são evidentes. Nós 
ma de calcular o teto de. sidente da Câmara des- estamos tratando de um 
gastos. Na prática, abre cartou a possibilidade. auxílio de R$ 400 para 20 
espaço fiscal no Orça- de derrota da matéria milhões de famílias que 
mento da União para o em virtude do placar estão abaixo da linha da 
pagamento do Auxílio apertado. Na avaliação pobreza. Estamos falan- 
Brasil, que terá o valor de Lira, a votação em do em um alargamento 
mensal de R$ 400. segundo turno deve ter do espaço fiscal do go- 

Chamada de “PEC adesão de mais deputa-  verno para conseguir 
do Calote” por parla- dos. "Não acredito em manter a sua máquina 
mentares de oposição, mudanças partidárias pública funcionando”, 
a medida autoriza o bruscas porque todosos afirmou Lira E 

TILUMINADO DE 
- ESPERANÇA 

PINHAIS 
b 

| EE ee a iara 
corrige seus valores MM conseguir manter a sua máquina pública funcionando 

Editora Jornal do Ônibus 
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ASI asavcáRia 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TIPO MENOR PREÇO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03012021 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma e 
ampliação da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, nos termos 
estabelocidos no Edital e seus Anexos. VALOR MÁXIMO: O preço total 
máximo é do R$ 4.088.188,57 (quatro milhões e cinquenta e oito mi 
e cento e oltenta « oito reais e cinquenta e sete centavos). DA EN- 
TREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Departamento de Licta. 
qõs e Compras, sio na Rua Pedra Druszcz, nº 180, sobreloja- Centro 
— AraucárialPR até às 13:30 horas do dia 13 de dezembro de 2021 e a 
ABERTURA se dará no mesmo dia € local às 14:00 horas. O Edita! 
completo está disponível no site https:laraucaria prgov.br ou no 
Departamento de Licitações e Compras, das 9h00 às 12h00 e das 
13h00 às 16h00. Informações pelo telefone (41) 3614-1400 Ramal: 
1490 ou através do e-mail: cploseggaraucaria prgovbr.. Araucária, 
04 de novembro de 2021 

AIRTON MOREIRA PINTO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 

Serviços de Engenharia. 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TIPO MENOR PREÇO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61,348/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2021 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de 
serviços do manutenção proventiva e coneiva dos próprios municipais, 
Incluindo o fornecimento de material e a disponibilização de mão de obra 
& equipamentos, nos termos estabelecidos no Edital a seus Anexos. 
VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R$ 2.800.009,00 (dois mi- 
Ihoos e olocentos mi reais). DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVE- 
LOPES: Os envelopes de habiltação o proposta deverão ser Protocoia- 
dos no Departamento. 
pai de AraucárialPR, sito na Rua Pedro Druszcz, nº 160, sobreioja, 
Sentro, AraucárialPR, até às 13:30 horas do dia 14 de dezembro de 
2921 e a abertura se dará no mesmo dia à3 14:00 horas, no mesmo 
endereço, na Sala do Abertura de Licitações da Prefeitura do Municipio. 
de Araucária, sto na Rua Pedro Druszez, nº 180, sobreloa, centro, 
AraucáriaPR. O Edital completo está disponivel no site htips:/arau- 
carla pr gov.br ou no Departamento de Licitações e Compras, das 

13h00 às 16h00. Informações pelo telefone (41) 
1490 ou através do e-mail: cploseggaraucaria pr - 

Araucária, Dá do novembro do 2021 
AJRTON MOREIRA PINTO 

idente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 
Serviços de Engenharia. 

TA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº D66s212021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2021 

OBJETO; Contratação de empresa de engenharia para pavimentação 
das seguintos vias contorme descrição do obelo(GUAJUVIRAY: Frosa e 
Rocapo da Estrada do Guajuvra. Pavimentação em CBUQ de 
54 679,4, sondo 8.852 83m de extansão, Incluindo ainda os serviços 

recape, sarjot sinalização de tânsko, drenagem, ensaios tecno- 
lógicos e placas de comunicação visual, nos termos eslabolecidos no 
Edital o sous Anexos. Visando adequar a exigências adialciasreacio 
nadas à capacitação financeira do hotanto sas entendimentos ja consol 
dados do TCU e do TCEIPR, necessária a publicação da presente ER. 
RATA da seguinte forma” Quanto à exigência de que tata o subitem 
82241 do edital. Onde se lê: 822 1. Conclão Negatva de Falência 
ou Recuperação Juicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
ríica, CONTRA À EMPRESA LICITANTE. ermida com antecedência 
máxima de 60 dias a contar da data da recebimento das propostas; 
Leia-se 6221. Coridão Negativa de Falência e Recuperação Judicial 
ca Entraudicia, OU Cotidão que comprova à axatência do pano de te- 
cuperação homologado Judciamento, expedidas pelo disiribudor da 
nodo da pessoa jurídica, omiidas com antecedência máxima da 60 cias. 

contar da data do recebimento das propostas; Considerando que. nos 
temos do 6 4º do artigo 21 da Lot n 866689, a alleração acima não 
afeta a formulação da proposta, ficam inalterados os sJemais termos e 
condições definidos em edital, incusive em relação à data e horário 
da protocoização dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA e da respectiva SESSÃO PÚBLICA. Publique-se 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 4 de Novembro de 2021 

AIRTON MOREIRA PINTO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 

Serviços de Engenharia. 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 

MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔNICO) PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74.1292021 
PREGÃO Nº 10572021 

OBJETO; Contratação de Enidade sem fins lcraivos, inscia e apro- vada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica é 
administatva na prestação de serviços de Agente Empregador do Jo Vem Aprende, perinentes do recrutamento, eleção (nclundo: planeja meni, Doordenação e execução de Processo Seeivo Simplificado, que levará em consideração erros baseados nos aspectos sociceconôm 
cos o clas, com macarimios que garantam a participação mejotá- 
ria de atá 24 adolescentes de 14 18 anos em situação de wunerabi 
dido social e sconômica bem como manutenção  gerrclamarão ds 
Uta da dsporaeadastro de reserva dos candida ciesicados) Inca Indo capailação a aconpanhamnto prédio do aprende, além do re- 
giro em Carta de Trabaho (CTPS - Carta de Trabalho é Previ 

ncia Sola, de acordo com regulamentação vigente hos termos 
Cotabejeciaok ns Eca é ceu AnaSOR Em seomência de escires 
cimentos solicitados através de correio eletrônico, efetuamos a 
SUSPENSÃO do procedimento para realizar as diligências necessá- 
rias à readequação do Edital. 

Araucária, 04 de novembro de 2021 
JUCILEIDE VIANA DOS REIS DUBIELA 

PREGOEIRO 

Publicação de editais, atas e balanços? 
Entre em contato no tel: (41) 3263-2002 

SESI Araucária 
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 89/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8302/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): MS ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIREU, ins- 
crita no CNP Nº: 32.218. 3188001-10. 
OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZADOS NO PERÍMETRO 
URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, INCLUINDO A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MATERIAIS, 

CONTRATUAL: O CONTRATANTE pagará em razão da fel execução 
dos seniços contratados a quanta global de R$ 44147400 
(Quatrocentos e quarenta é um ml é quatrocentos é setenta e quatro 
reais), DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO é 
de 180 (cento e oleria) das. contados da data de assinatura do 
contrato. CONTRATO ASSINADO EM: 03 de novembro de 2021 
roleta do Municipio de Araucária, 04 de novembro de 2021 

EDINEIA RZESCUTKO MATTOS. 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 90/2021 
Q Prisi Miipe de Quatro Bars, o io de sue atiuições, 

de licitação à despesa abaixo especificada. 
Processo 1º Tásf72021. Gb: Contação do empresa par 
prestação de serviços de Impressão em formato BERLINE, referente. 

Especial ao Cademo “Comemorativo aos 60 anos do Município de 
Quatro Barras, com fulcro no artigo 24 inciso Il da Lei nº 6,066/93, e 
“consonância com o Parecer Jurídico nº 339/2021. 
CONTRATADA: PUBLIQUE — EDITORA DE JORNAIS SIC LTDA - 
ME 
CNPJ: 04.269.755/0001-47 
VALOR TOTAL DA DISPENSA DE R$: 17.400,00(dazesseto mil o 

Este documento to assinado dgtamere por Lorno Beard Totado Para vaca ae assmauras vá ao e e Nr praiesesaturas com be 443 
A o cêigo JAF FADA GAL ONZE 

EXTRATO DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVI- 
ÇOS E VENDA DE PRODUTOS N 982021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 726282021 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
| CONTRATADO(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ- 
[GRAFOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL PR, CNPJMF: PR 
34.029.316/0020-76, OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a 
contratação da produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos. 
CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e 
Anexos. quando contratados serviços especlicos, que permãe a compra 
[de produtos e utlização dos versos serviços dos CORREIOS por meio. 
dos canais de atendimento dsponibiizados. Ao contratar o Pacote de 
Serviços. a CONTRATANTE será categorizada pelos CORREIOS, con 
lorme crtários deindos no Termo de Condições Comerciais disponivel 
no portal dos CORREIOS. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do pro 
sento contrato será de 60 (Sessenta) meses a partir da data do sua 
assinatura. CONTRATO ASSINADO EM: 20 do setombro do 202! 

Profolura do Municip de Araucária. 03 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Profeta da Araucana 
EDINEIA AZESCUTKO MATTOS 
Secretária Municipal de Urbanismo 

15] Araucária 
TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nr: 11/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº: 25.1732021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINAÇÃO 
NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. O Exma. Sr. Prefeito do Município 
de Araucária, St HISSAM HUSSEIN DEMAINI no uso de suas atrdu 

legais, tondo em vsta 0 contido nos Processos Adminstratvos nº 
28 173/2021 e 71 80812021, considerando os indícios de 
contidas no Processo Licitatório 1º 25.173/2021, cujo objeto é a “conta- 
tação de empresa para prestação do serviços de roçada, mpeza e capl- 
nação na área rural do municipio”, com base no Rem 17.3 do edital de 
Concortáncia Pública nº 13/2021 o. em obediência no disposta no artigo 
49 da Loi Fadorai nº 8.66693, RESOLVE: ANULAR O PROCESSO L!- 
CITATÓRIO Nº- 28.173/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2021 
por verificar falha processual. cujo vício é insanável, nos termos do art 
DO 49, “capur, da Le 8668793 0, por aplicação da Simula 473 do Su. 
premo Tribunal Fedara 1 verbis. À administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tomam legais, por- que deles não se originam direitos; ou revogá-os. por motivo de con- 
veniência ou oportunidade, respetados os direitas adquiridos. e ressa!- 
vada, em todos os casos, a apreciação judia! (grado). Em razão do 
exposto ANULO o Procesto Lictatóno nº: 25.173/2021, Concorrência 
Pública nº: 112021, com efeitos “ex func” e eventuais contratações dele 
decorrentes 

Município de Araucária 04 de novembro de 2021 
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CNPJ; 76.105.588/0001-39 Av. Dom Pedro lr 
110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - PR. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE. E: Fc 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 91/2021 
o Prefeito Municipal de Quatro Barras, no uso de suas atrbuições, 

de lotação à despesa abaixo especifcada, 
Objeto: Contratação de empresa para 

contratação de artistas locais visando atender as necessidades do 
evento comemorativo mos 80 anos do Município, com flero no artigo 
24 inciso 1! da Lei nº 8686/93, consonância com o Parecer 
Jurídico nº 340/2021. 
(CONTRATADA: PIXA CRIAÇÃO DE CONTEUDOS LTDA 
CNP: 03.097.84010001-02 
[VALOR TOTAL DA DISPENSA DE R$: 17.600,00(dezossoto ml à 

Câmara Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 

Câmara Municipal de Quatio Barras, Estado do Paraná, alravés do 
Pregosiro e equipo de apoio, nomeados pola Portatia nº 066/2021, torna 
público, para o conhecimento dos interessados que, de acordo com a 
Lei rº 8696/1993 e alterações posteriores, Loi Federal 10,520/2002, 
Decreto Foderal 1002412019, Lei Complementar Federal nº 123/2006, 
Decreto Municipal 3.141/2013 a Decrato Municipal nº 7.304/2020, lará 
reaizar na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
preço por item. 
RESUMO DA LICITAÇÃO 
OBJETO: Contratação de empresa para adrinitrar os contatos da 
estágio, para estudantes matriculados em insttuições do ensino superior 
& de médio, sem vinculo empregatício, para atuarem na Cámara 
Municipal de Quatro Barras, bedecidas as caraciaríticas do cada 
setor, conforme especificações contidas no Termo de Referências 
(Aneio 01) 
MODALIDADE / TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO / Manor preço por item, 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 06/11/2021 as 
0Bh:S0min do dia 18/11/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS; das 08h:S0min 
asuzozs 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h:00min do dia 
asritzoar. 
VALOR GLOBAL: R$ 61 292.88 (sessenta e um mi reais, duzentos o 
noventa e dois reais a onenta e oto centavos) 
LOCAL: wow comprasbr.com br “Acesso identificado” 
Parado rr  lmpo será cbervado o hoo da Brasa 
108) 
O dita! completo poderá ser examinado o adquirido polo sto 

08h:00min do dia 

nr camaraguatrobarras prgovbr ou solotado via emal 
compras6Bcamaraquatrobarras pr gov... Informações poderão ser 
obidas pelo site, email ou telefone (041) 3871-3008, das 08h00 às 
12N00 e das 13h30 às 17h30. 

LUIZ ANDREI SANTOS ALVES 
Pregoeiro Câmara Municipal de Quatro Barras. 
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Publicidade Legal 

Câmara Municipal 
Quatro Barras | Paraná 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4612021 
HOMOLOGAÇÃO: 03/11/2021 
CONTRATADO: REALIZA EVENTOS EIREL 
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS. 
OBJETO: Contratação de empresa para coquetel em comemoração 
aos 80 anos do município de Quatro Barras. 
VALOR DA DESPESA: R$ 14.880,00 (quatorze mil seiscentos e 
oltenta reais) 
ELEMENTOS DA DESPESA: 339039000000 — 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
FUNDAMENTO: Art 24, inciso l da Lei de Licitações. 
[QUATRO BARRAS, 03 de novembro de 2021 

ourros 

EDUARDO JOSÉ LAGO 
Presidente da Câmara Municipal de Quatro Barras 

E: âmara Municipal nao Sl 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 
Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, através do 
Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 088/2021, torna 
público, para a conhecimento dos interessados que, de acordo com à 
Lei nº 8666/1099 o alterações postarores, Lei Federal 10.520/2002 
Decreto Federal 10.024/2019, Lei Complementar Federal nº 121/2006 o 
Decreto Municipal nº 7.394/2020, fará realizar na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor preço por lote 
RESUMO DA LICITAÇÃO 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
olovador hidráulico, com garantia contratual a manutenção preditiva, 
preventiva a corretiva para substituição do elevador do carga existente 
atualmente na Câmara Municipal do Quatro Barras, conforme 
espoelicações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do retendo 
Eai 
MODALIDADE | TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO! Menor preço por lote 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 10/11/2024 as 
08h:80min do dia 22/1/2021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das O8h:50min as 08h:00min do dia 
zen vao, 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min do dia 
zamzom, 
LOCAL: yo comprasbi. com br "Acesso Identificado” 
Pora todas am reforâncias do tampo será obeorvado o horário de Brasíia 
107) 
O cdi! completo podera ser examinado e adquirido pelo alte 
see camaraqualrobarras provide ou solctado vis email 
comprascamaraqualrobarras pr gov... inormações poderão ser 
oblidas pelo site, e-mail ou tolefone (041) 3871-3008, das 08h00 às 
12h00 a das 13h30 ds 17h30. 

LUIZ ANDREI SANTOS ALVES 
Pregoeiro Cámara Municipal de Quatro Bar 

E E) 
AVISO NS TEAM = DER SEDE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO -RDC1 022021 DERDT 

GIMS 004221 RDC 
HD iaçõen Bane da Bras 8972402021 
JUTERAÇÃO DO HORÁRIO DA ABERTURA ração ms grada de emp par eaoção da pve Rc ecc 
dicção reação da PRO, echo 21 compreendido ue 

e Tama, iclundo 4 
oneroso 

Dm GO hm 184640 0 peimer ubuno de Alm plaação de eneção em deve mara em amo 
pe 

MIMENTO DAS PROPOSTAS: At de 1930 bocas do dia 13112021, no port 
ABERTURA: e 1930 or do da 1311301 
CIO DA DISPUTA: 1100 hora do dia 13/1302, 

Juice Kasmercsah Soares. 
ris da Comida de en 
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Região Metropolitana 

Ex-vereador de Araucária é 
condenado a 28 anos de prisão 
Ministério Público acusa o homem de fazer “rachadinha” 

Um ex-vereador de Arau- 
cária foi condenado a 28 
anos, 8 meses e um dia de 
reclusão e ao pagamento de 
340 dias-multa pelos crimes 
de organização criminosa e 
concussão. O ex-parlamen- 
tar, da legislatura 2013-2016, 
que exercia seu terceiro 
mandato, foi denunciado 
pelo Ministério Público do 
Paraná (MPPR) pela prática 
de “rachadinha”, mas não 
tevescu nome revelado. 

Além do ex-vereador, 
também foram condenados 
sua esposa (8 anos, 6 meses 
e 20 dias de reclusão e 160 
dias-multa) e dois ex-asses 
sores (um deles com a mes 
ma pena da mulher o outro 
a 20 anos, 2 meses e um dia 
de reclusão e 240 dias-mul- 
ta). Os réus foram condena 
dos ainda, solidariame 
ao pagamento de indeniza- 
ção mínima no valor de R$ 
331.022,23 em favor da Pre- 

vereador denunciado pelo Ministério Público ocupou 

Divulgação! CM 

Mises na camara ii de arncáia eneezots ecos 
latura de 2013-2016, como 
resultado das investigações 
da primeira fase da Operação 
Sinecuras (batizada de"Men- 

feitura de Araucária. 
Entre o final de 2018 e o 

início de 2019, as Promoto- 
rias de Justiça de Araucária 

apresentaram dez denúncias . selinho”). Os réus foram 
contra vereadores e assesso- denunciados pelos crimes 
res partamentares da legis- de organização /associação 

criminosa, concussão e lava- 
gem de dinheiro. Essa foi a 
segunda sentença proferida 
para um caso de “rachadi- 
nha” a partir das denúncias 
oferecidas pelo MPPR no 
Ambito da operação, E 

BEER 

Prefeitura de Pinhais investirá 
R$ 24 milhões em duas escolas 

A Prefeitura de Pinhais 
lançou dois editais para a 
construção das novas se- 
des das escolas municipais 
Poty Lazzarotto e Maria Ca: 
ppellari. As obras de infra: 
estrutura escolar totalizam 
um investimento público 
de mais de R$ 24 milhões. 

A Escola Municipal Poty 
Lazzarotto é uma unidade 
de ensino no bairro Emília- 
no Pemeta, localizada na 
Rua das Palmeiras, 159, e o 
valor da licitação é de mais 

de R$ 13 milhões. Já a Maria 
Cappellari é um estabeleci 
mento de ensino localizado 
no Maria Antonieta, na Rua 
Augusto Trevisan, 188, e O 
investimento será de aprox 

ente R$ 11 milhões. 
A abertura dos envelo 

pes ocorrerá na Sala de Li 
citações, situada na Rodo: 
via João Leopoldo jacomel, 
12.162, térreo. Os editais 
dos processos licitatórios 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Pinhais 

Perspectiva digital da nova sede da 
- Escola Municipal Maria Capellari, em Pinhais 

Pinhais está entre as cidades 
com maior saldo de empregos 

Levantamento - reali- 
zado pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Famí- 
lia e Trabalho, com da- 
dos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desem- 
pregados (Caged), con- 
firma que entre janeiro e 
setembro, o Paraná obte- 
ve um saldo de 168,5 mil 
novas vagas com carteira 
assinada. E entre os mu- 
nicípios que mais contri- 

Gerado Build ANPR 

Saldo positivo de empregos em Araucária 
foi de 14.396 entre janeiro e setembro deste ano 

buíram para este resulta- 
do positivo está Pinhai 

As 10 cidades que m 
geraram empregos 
ram Curitiba 
Londrina (54.945), Ma- 
ringá (54927), Cascavel 
(43.943), Ponta Gros 
(32.620), São José dos Pi 
nhais (30.510), Foz do Igua- 
qu (19.193), Toledo (18.608), 
Araucária (15.045) e Pi 
nhais (14.396). 

fo. 
(286.901) 

Editora Jamal do Onibus 
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Fernanda Montenegro é a nova imortal 
da Academia Bras; 

A Academia Brasileira de 
Letras (ABL) elegeu nesta 
quinta, dia 4, a atriz Fernan- 
da Montenegro (foto), de 
92 anos, para a cadeira 17, 
na sucessão do acadêmico 
e diplomata Affonso Arinos 
de Mello Franco, morto no 
dia 15 de março do ano pas- 
sado. Fernanda era candi. 
data única à vaga e foi eleita 
por 32 dos 35 votos. 

O presidente da ABL, 
Marco Lucchesi, comemo- 
rou a eleição da dama do 
teatro nacional para à ins- 
ituição. “É um momento 
importante, primeiro pela 
renovação que se dá com a 

ileira de Letras 
eleição na Academia Brasi- 
leira de Letras. É um sinal 
de novos horizontes. Isso 
é sempre importante. Por 
outro lado, Fernanda é uma 
grande “intelectual, uma 
representante importante 
da cultura brasileira. Ela já 
é parte do imaginário de 
nosso país e, de alguma for- 
ma, ela talvez nos obrigue a 
aumentar as cadeiras de 40 
para BO. Se trouxer todas 
as personagens que ama- 
mos, vamos ter que dobrar 
o número de cadeiras [da 
ABL]. Então, vamos ficar 
com ela, que vale muito”, 
disse Lucchesi. E 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 
(E Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral. com.br 

apa Astral, Cabala e numerologia, um 
estudo com uma média de 40 páginas, 
junto uma consulta de duas horas. Li- 

gue e peça informações através do telefone (41) 
3233-9138 ou pelo whatsapp: (41) 99741-1419 — 
Programa Bom Dia Astral de segunda a sexta-fei- 
ra na rádio Cultura AM 930 das 07h às 08h. www. 
cultura30.com.br - live facebook e instagram 
Dirce Alves jornalista. www.dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Sua facilidade para liderar fará com que se 

destaque no setor profissional. É uma pessoa ex- 
tremamente controlada, mesmo nas horas mais 
difíceis. Nada o fará desistir de um objetivo. Or- 
ganizado, consciente e equilibrado. 

Alerta 
Os escorpianos ficam no alerta até às 21h54, e 

os astros indicam a rotina como o melhor cami- 
nho durante este período negativo. Adie negocia- 
ções, compras e mudanças no trabalho. No amor, 
evite ser temperamental. Saúde em baixa. 
E d O setor afetivo pede atenção, seja companheiro e 

cvite exigências. Respeite seus limites. Sua estrela 
brilha nas finanças. Evite exageros alimentares e 
bebidas.C. 854 M. 4673. 

Marte esta no seu signo oposto e amanha Mercário 
traz sucesso nos negócios e trabalho. Evite disputas 
“com quem é mais poderoso. Diálogo fácil no amor, 
pode assumir compromisso. Evite a ansiedade. C. 
TOM I1Z4 

A Lua aumenta sua vontade de crescer e sua ambi. 
ção mraibons resultados na profissão. Sucesso nos. 
novos negócios. Apoio da família Tente na loteria. 
Vêmus, aumenta a sua paixão. €. 106 M. 6312 

A pessoa amada esta mais carinhosa e há chances de. 
“convivência, casamento e acertos paraos que estavam 
“com problemas. Sua força interior trará maior equi 
brio nos negócios e trabalho. C. 943 ML 0292 

Dia propício para compras « acertos domésticos, 
pode programar visita a parentes. Sua imaginação 
e vontade de vencer trazem equilíbrio nanceio. 
Sto para negociar com Touro e Libra. Amor em 
alta C.217M.9545] 

Você passa por um bom periodo e sente que pode ne 
“gociar e mudar o rumo do seu trabalho. Colaboração. 
de amigos, sócios, superiores e da família Entrada de. 
dinheiro Alegrias com seu amor. 82 M.7067. 

A Lua esta no seu signo e você pode realizar pro- 
tos domésticos. Trabalho em equipe esta estimu- 
lada. Proteção do seu amor. Aproveite o fim de se- 
mania, pode viajar e fazer compras. C. 302 M. 2789 

O dia é de alerta até às 21h54, use sua força interior. 
Fique na rotina, evite novos gastos. Não peça apoio. 
nos negócios ou trabalho O fim de semana será de 
muita paz e amor 0.548 M.6951 

Você deve se prevenir do periodo mais pesado que irá, 
enfrentar amanhã. Mercurio vai transitar na sua des- 
favorável 12 casa Terá dificuldades de ve fazer enten- 
der no trabalho e nolar.€.261 M.9436. 

Comece a organizar as finanças, profissão e até o 
“amor Amanhã Vênus passa a influenciar você dire. 
tamente trazendo chances de melhor convívio com a. 
família. C 4394.1308 

Hom periodo no trabalho e com a família Mas, se pre. 
pareamanhaVêmus entra na sua 12º casaco desfavo- 
reçerá Use sua inteligência e força interior | 
as finanças e o setor afetivo. 702 M 5177 

O sucesso profissional faz parte do seu dia-a-dia. 
Conte com equilíbrio nas finanças e programe no- 
“vos negócios. Favorável para contatos com a fami- 
lia Não reprima seus sentimentos no amor C. 095 
3823 

Emil 
AUSURPADORA 
(SBT) -21H15. 
Após a resgate de Paulina, Paol 
fica desesperada e encontra Liss 
Lá, ela pede ajuda da filha para 
escapar, mas à garota se recus: 
a ajudá-la. Depois disso, Arlete 
esperta, entra em cena e conta 
história da adoção de Paola 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Dolores se revolta contra Pilar 
Tonico espulsa Pilar e Luísa de 
sua casa, Pedro comenta com 
Gastão e Augusto sobre as ame 
aças de Solano Lopez. Isabel 
Leopoldina afirmam que senti 
rão falta uma da outra após seu 
casamentos, Tonico beija Zayla 
força, e a moça afirma que am 
Samuel. 

PEGA PEGA 
(GLOBO) - 19H35 
Antônia não confronta Aníbal na 
festa de Natal, Lígia se espanta 
“quando Maria Pia lhe conta que 
gerou uma criança para Eric 
Antônia confessa a Júlio que não 
consegue mais lutar contra « 
amor que sente pelo rapaz. 

IMPÉRIO 
(GLOBO) -21H 
Zé Pedro ameaça matar Cris 
tina. Josué aponta arma pará 
José Alfredo. Josué 

a Zé Alfredo. 74 

ao moni 
e acha preciosidade de Zé. Fa 
mília Medeiros posa para trad. 
cional foto da família 

sumos ds capldos das novelas, 
ma et netos a mudanças em, 
at pri ds est, 

Litoral 

Guaratuba 
recebe a primeira 
edição do 
Conexão Caiçara 

A cidade de Guaratuba 
recebe nestes dias 6 e 7 de 
novembro acontece, no 
recém-inaugurado Espa- 
ço Litoral, a primeira edi- 
ção do Conexão Caiçara. 
Em respeito aos protoco- 
los recomendados pelos 
órgãos oficiais de saúde 
em relação à pandemi 
avesso ao espaço será Ii- 
mitado a 200 pessoas com 
acesso pela ordem de 
chegada. Nos dois dias, o 
Conexão Caiçara aconte- 
cerá das 12h às 17h com 
entrada gratuita. Mais in- 
formações: [conexaocai- 
cara.com.br]. 8 

Editora jornal do Oni 
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IPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
= 

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop). Tesmair o Covenno 06 ESTADO 


